
 

 EDITAL Nº 01/2020 

 1° EYE CHANNEL MUSIC FESTIVAL 

 

 

O site EYE CHANNEL torna público o edital 

do 1° Festival de Música a ser realizado on-

line entre os dias 10 a 31 de julho de 2020. 

 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O  “1° EYE CHANNEL MUSIC FESTIVAL”, é um projeto desenvolvido pelo portal 

Eye Channel (www.eyechannel.com.br) em parceria com a Sociedade Brasileira de 

Oftalmologia (SBO). 

1.2 O Edital tem por objetivo estimular a prática musical e cultural, com a proposta de 

premiar os médicos oftalmologistas músicos amadores de todo o país. 

 

 

2. DOS OBJETIVOS DO FESTIVAL  

2.1 Criar um espaço para que novos artistas, bandas e grupos musicais pertencentes à 

comunidade médica possam expor seus trabalhos;  

2.2 Incentivar e criar a cultura musical entre Oftalmologistas;  

2.3 O intuito desta campanha é movimentar um pouco os colegas, com algo que 

certamente nos acalma, que é a música. Durante este período estamos trabalhando 

sob várias angústias, que traz um pouco de depressão e desânimo a todos. A Música 

certamente é algo que agradará a todos e nos faz conhecedores dos nossos talentos 

musicais dentre os colegas oftalmologistas. 

 

 

3. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO  

3.1 Poderão participar deste edital: Médicos e Residentes de Oftalmologia. 

3.2 Poderão participar dos vídeos membros externos, sem vínculo com a oftalmologia, 

na composição de grupos, desde que um dos membros cumpra os requisitos do item 

3.1;. 

3.3 A inscrição é gratuita, podendo o candidato participar nas seguintes categorias:  

3.3.1 De caráter Individual: Apenas 1 (um) candidato pertecente à comunidade médica 

(nessa categoria só poderão inscrever-se Residentes ou Médicos Oftalmologistas).  

a) Entende-se por Individual: 1 (uma) apresentação solo, podendo ter algum 

instrumento acústico e/ou eletrônico de apoio para acompanhar.   

3.3.2 De caráter Coletivo (grupo): mais de 1 (um) candidato, sendo possível 

participação de integrantes da comunidade externa.  

a) Entende-se por Coletivo (grupo): 1 (uma) apresentação em grupo, a partir de duas 

(02) pessoas, com 1 (um) ou mais oftalmologistas, com ou sem integrante da 

comunidade externa, podendo ter 1 (um) ou mais instrumentos de apoio para a 

realização da apresentação. 

http://www.eyechannel.com.br/


3.4 Não será homologada inscrição dos membros da Comissão Organizadora e 

Julgadora do evento, bem como de seu cônjuge, companheiro ou parente até terceiro 

grau;  

3.5 Ao participar da seleção, os inscritos devem declarar conhecer e aceitar as regras 

do presente regulamento. 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições serão feitas até o dia 07 de julho de 2020, através do e-mail: 

contato@eyechannel.com.br. 

4.2 No ato da inscrição, o participante deverá enviar seu nome completo e sua cidade.  

Ele recebrá por e-mail o Formulário de Inscrição e o Termo de Autorização dos direitos 

de uso e imagem e voz. 

4.2.1 O candidato deverá enviar o Formulário de Inscrição e o Termo de Autorização 

dos direitos de uso e imagem e voz, tanto para a categoria individual quanto de todos 

os integrantes do grupo inscritos na categoria coletivo devidamente preenchidos para o 

e-mail: contato@eyechannel.com.br; 

4.3 Uma mesma inscrição poderá submeter até 02 (duas) músicas, entretanto apenas 

01 (uma) poderá ser selecionada para participar do concurso.  

4.4 Encerrado o prazo de inscrição, as propostas serão encaminhadas para a 

Comissão Organizadora para o processo de homologação e seleção. 

4.5 A comissão Organizadora é composta por Alexandre Paratela Gama, Júlia Jordana 

Novaes, Belquiz Nassaralla, Jordana Sandes e Edna Almodin. 

4.6 O EYE CHANNEL, incluindo a Comissão Organizadora, não se responsabiliza por 

problemas de ordem técnica no momento da inscrição ou nos arquivos enviados.  
 

 

5. DA HOMOLOGAÇÃO E SELEÇÃO  

5.1 Na homologação será verificado se o candidato cumpriu todos os critérios descritos 

no edital. 

5.1.1 A homologação será divulgada no site do EYE CHANNEL 

(www.eyechannel.com.br), no dia 09 de julho de 2020, através de edital próprio.  

5.1.2 Não serão aceitas propostas fora dos critérios estipulados neste edital.  

 

 

6. DO EVENTO  

6.1 Os vídeos serão expostos conforme calendário estabelecido pela Comissão 

Organizadora.  

6.1.1 A critério da comissão organizadora, os vídeos homologados terão sua exibição 

inicial designadas para os dias 10, 17 e 24 de julho de 2020. 

6.1.2 Após a exibição inicial, os vídeos ficarão disponíveis para visualização na página 

oficial do evento (www.eyechannel.com.br).   

6.2 O Festival será realizado de maneira on-line, através do site 

www.eyechannel.com.br, e a votação ficará disponível para o público inciando à 

0hs00min do dia 26 e encerrando às 23hs59min do 30 de julho de 2020. 

6.3 O resultado final será publicado no dia 31 de julho de 2020 na página oficial do 

evento (www.eyechannel.com.br). 
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6.4 Os concorrentes serão classificados de acordo com a apuração da votação on-line 

e premiados conforme estabelecido no item 7. 

 

 

7. DA PREMIAÇÃO  

7.1 O Festival premiará as 3 (três) músicas amadoras mais votadas pelo público do 1° 

EYE CHANNEL MUSIC FESTIVAL.  

7.2 As premiações serão ofertadas para os participantes classificados, 

independentemente da categoria, ou seja, tanto da categoria Individual quanto da 

categoria Grupo. Da seguinte forma:  

7.2.1 Primeiro lugar: 01 inscrição para o Congresso Nacional da SBO, certificado de 

participação e brinde oferecido pelos patrocinadores.  

7.2.2 Segundo lugar: certificado de participação e brinde oferecido pelos 

patrocinadores.  

7.2.3 Terceiro lugar: certificado de participação e brinde oferecido patrocinadores. 

7.3 Os brindes ofertados pelos patrocinadores do evento serão anunciados na página 

oficial do evento (www.eyechannel.com.br).   

7.4 Havendo empate na votação prevalecerá como favorita a categoria de inscrição 

Individual. 

 

 

8. DO CRONOGRAMA  

PERÍODO ATIVIDADES 

24/05/2020 Lançamento do Festival 

24/05/2020 a 07/07/2020 Período de inscrição 

08/07/2020 a 09/07/2020 Período de homologação 

10, 17 e 24/07/2020 Período de divulgação dos vídeos 

26/07/2020 a 30/07/2020 Período de votação no site 

31/07/2020 Resultado 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 Denúncias sobre declaração de informações inverídicas ou de omissão nas 

informações declaradas devem ser dirigidas à Comissão Organizadora, desde que 

devidamente formalizadas por e-mail encaminhado para contato@eyechannel.com.br 

9.2 A apresentação da inscrição implica prévia e integral concordância dos 

proponentes com as disposições previstas neste edital.  

9.3 Não serão aceitas propostas de conteúdo pornográfico, político partidário, de 

pregação religiosa, estritamente comercial e/ou publicitário, ou que incentive à 

violência, preconceito, intolerância ou atividades ilícitas.  

9.4 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão analisados pela 

Comissão Organizadora do 1° EYE CHANNEL MUSIC FESTIVAL. 

9.5 A eventual revogação deste edital por motivos de interesse público ou sua anulação 

no todo ou em parte não implicará direito a indenização ou reclamação de qualquer 

natureza.  

9.6 As informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail 

contato@eyechannel.com.br. 
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Ourinhos (SP), 24 de maio de 2020.  

 

 

 

       Assinado no original____ 

Alexandre Paratela Gama  
CEO Eye Channel 


